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Perussopimus-, työjärjestys- ja toimielinasioiden valiokunta

AFCO(2022)0517_1
ESITYSLISTALUONNOS
Kokous
Tiistai 17. toukokuuta 2022 klo 9.00–12.00 ja 16.45–17.45  (koordinaattoreiden kokous)  ja 17.45–18.45
Bryssel
Kokoushuone: József Antall (2Q2) ja etäosallistuminen
17. toukokuuta 2022 klo 9.00–9.10
1.	Esityslistan hyväksyminen
2.	Puheenjohtajan ilmoitukset
3.	Kokouspöytäkirjojen hyväksyminen
	9. marraskuuta 2021	PV – PE731.491v01-00
* * * * *

*** ENSIMMÄINEN etä-äänestys ALKAA ***

Puheenjohtaja ilmoittaa kokouksen aikana kohdan 4 ja 5 lausuntoluonnoksiin esitettyjä TARKISTUKSIA koskevan äänestyksen tarkan alkamis- ja päättymisajan. Alustavan suunnitelman mukaan äänestykset on määrä toimittaa klo 9.10–11.00 (Brysselin aikaa).

Kaikki äänestykseen osallistuvat jäsenet toimittavat äänestyksen EPVote-järjestelmän välityksellä.
4.	Rahanpesun ja terrorismin rahoituksen torjuntaviranomaisen perustaminen ja asetusten (EU) N:o 1093/2010, (EU) N:o 1094/2010 ja (EU) N:o 1095/2010 muuttaminen
AFCO/9/06954
***I	2021/0240(COD)	COM(2021)0421 – C9-0340/2021

Valmistelija:

Helmut Scholz (The Left)
PA – PE700.579v01-00
AM – PE703.031v02-00
Vastaava:

ECON, LIBE
Luis Garicano (Renew)
Emil Radev (PPE)

	Tarkistusten hyväksyminen
Tarkistusten jättämisen määräaika: 8. maaliskuuta 2022 klo 17.00
5.	Ehdotus neuvoston päätökseksi sen toteamiseksi Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 7 artiklan 1 kohdan nojalla, onko olemassa selvä vaara, että Unkari loukkaa vakavasti unionin perustana olevia arvoja
AFCO/9/07939
	2018/0902R(NLE)	

Valmistelija:

Włodzimierz Cimoszewicz (S&D)
AM – PE729.938v01-00
Vastaava:

LIBE
Gwendoline Delbos-Corfield (Verts/ALE)
PR – PE731.646v01-00
	Tarkistusten hyväksyminen
Tarkistusten jättämisen määräaika: 7. huhtikuuta 2022 klo 12.00
Sihteeristö ilmoittaa AFCO-valiokunnan jäsenille äänestysten tuloksen kirjallisesti ennen lopullista äänestystä, ja ne julkaistaan valiokunnan verkkosivustolla.

*** ENSIMMÄINEN etä-äänestys PÄÄTTYY ***
* * *
17. toukokuuta 2022 klo 9.10–12.00
(rinnakkain etä-äänestyksen kanssa)

KANSALLISTEN PARLAMENTTIEN TOIMINTA

Parlamenttien välinen valiokuntakokous, Euroopan parlamentti – kansalliset parlamentit
6.	Parlamenttien välinen valiokuntakokous aiheesta "Euroopan tulevaisuuskonferenssin ensimmäiset tulokset"
AFCO/9/08960
	Keskustelu valiokunnassa kansallisten parlamenttien jäsenten ja Euroopan parlamentin jäsenten kanssa

Klo 9.10–9.50 AFCO-valiokunnan puheenjohtajan ja Euroopan tulevaisuuskonferenssin johtokunnan kolmen yhteispuheenjohtajan avauspuheenvuorot

Klo 9.50–10.00 Kahden kansallisia parlamentteja edustavan jäsenen puheenvuorot

Klo 10.00–11.40 Keskustelu kansallisten parlamenttien jäsenten ja Euroopan parlamentin jäsenten kanssa

Klo 11.40–12.00 Päätöspuheenvuorot

(katso erillinen esityslistaluonnos)
* * *
17. toukokuuta 2022 klo 16.45–17.45  (koordinaattoreiden kokous)
Suljetuin ovin

Koordinaattoreiden kokous
* * *
17. toukokuuta 2022 klo 17.45–18.45
Valiokunnan sääntömääräinen kokous

*** TOINEN etä-äänestys ALKAA ***

Puheenjohtaja ilmoittaa kokouksen aikana tarkistettuihin lausuntoluonnoksiin liittyvän LOPULLISEN ÄÄNESTYKSEN tarkan alkamis- ja päättymisajan. Alustavan suunnitelman mukaan äänestykset on määrä toimittaa klo 17.50–18.50 (Brysselin aikaa).

Kaikki äänestykseen osallistuvat jäsenet toimittavat äänestyksen EPVote-järjestelmän välityksellä.
7.	Rahanpesun ja terrorismin rahoituksen torjuntaviranomaisen perustaminen ja asetusten (EU) N:o 1093/2010, (EU) N:o 1094/2010 ja (EU) N:o 1095/2010 muuttaminen
AFCO/9/06954
***I	2021/0240(COD)	COM(2021)0421 – C9-0340/2021

Valmistelija:

Helmut Scholz (The Left)
PA – PE700.579v01-00
AM – PE703.031v02-00
Vastaava:

ECON, LIBE
Luis Garicano (Renew)
Emil Radev (PPE)

	Lausuntoluonnoksen hyväksyminen
Tarkistusten jättämisen määräaika: 8. maaliskuuta 2022 klo 17.00
8.	Ehdotus neuvoston päätökseksi sen toteamiseksi Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 7 artiklan 1 kohdan nojalla, onko olemassa selvä vaara, että Unkari loukkaa vakavasti unionin perustana olevia arvoja
AFCO/9/07939
	2018/0902R(NLE)	

Valmistelija:

Włodzimierz Cimoszewicz (S&D)
AM – PE729.938v01-00
Vastaava:

LIBE
Gwendoline Delbos-Corfield (Verts/ALE)
PR – PE731.646v01-00
	Lausuntoluonnoksen hyväksyminen
Tarkistusten jättämisen määräaika: 7. huhtikuuta 2022 klo 12.00
Sihteeristö ilmoittaa AFCO-valiokunnan jäsenille lopullisten äänestysten tulokset kirjallisesti, ja ne julkaistaan AFCO-valiokunnan verkkosivustolla.

*** TOINEN etä-äänestys PÄÄTTYY ***
9.	Euroopan tulevaisuutta käsittelevän konferenssin jatkotoimet – AFCO-valiokunnan seuraavat vaiheet
AFCO/9/08999
	Keskustelu
* * *
10.	Muut asiat
11.	Seuraavat kokoukset
	20. kesäkuuta 2022 klo 15.00–18.30 (Bryssel)
21. kesäkuuta 2022 klo 9.00–12.30 (Bryssel)

